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ЧАСТ 4 ОТ 6 – АВТОМАТИЧЕН ИЗБОР И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ОБКОВ, 
МАТЕРИАЛИ И АКСЕСОАРИ ПРИ КОНСТРУИРАНЕТО НА МЕБЕЛИ

Cloud platforms (облачни 
платформи), big data (големи 
масиви от данни), анализ и 
автоматично структури-
ране на данни и множество 
други платформи и техноло-
гии подпомагат процесите 
в Индустрия 4.0. Всички 
представени до момента 
функции и системи като 
imos CAD CAM, ControllerMES, 
както и tapio.one не могат 
да функционират без необ-
ходимите данни за анализ на 
всички параметри, агрегати, 
инструменти, допустими 
стойности, обков, материали 
и др. Системите управляват 
процесите по автоматизаци-
ята на Индустрия 4.0, но те 
имат нужда от информация 
от вашата администрация 
във връзка с произвежданите 
продукти, както и от данни 
на производителите и оста-
налите потребители в свето-
вен мащаб.
Отделили сме тази част от 
поредицата Индустрия 4.0, за 

да ви запознаем с платформа, 
която помага на дизайнери, 
конструктори и архитекти 
при проектиране и констру-
иране на техните изделия. 
Тъй като динамиката в света 
на мебелния обков и матери-
али е изключително голяма, 
фирмите често не успяват 
да актуализират своите бази 
от данни и не са в крак с тен-
денциите.
В тази връзка употребата на 
облачни решения като iFurn 
(подкрепен от imos AG) обеди-
няват данни от водещи про-
изводители на обков и мате-
риали, които са оптимизирани 
за работа в CAD CAM систе-
мите и конструкторите не е 
необходимо да конвертират и 
настройват чертежи.
ИНТЕРФЕЙС МЕЖДУ ДОСТАВЧИК И 
ДИЗАЙНЕР
Системата представлява 
интерфейс между дизайнери-
те и производителите/дос-
тавчиците на материали и 
обков, като чрез нея може да 

се избира необходимия обков 
за конструираните мебели по 
време на дизайн процеса без 
да се изискват задълбочени 
познания по каталозите и 
предлаганите артикули на 
всеки доставчик.
От друга страна данните в 
системата се предоставят 
директно от производите-
лите и се оптимизират от 
iFurn с цел пълна автома-
тизация със системи като 
imos CAD CAM, гарантирайки 
тяхната вярност и пълнота. 
Човешките грешки се снижа-
ват до минимум.
ГОТОВИ ЗА ДИЗАЙН И ПРОИЗВОД-
СТВО
Принципът на работа на 
системата е напълно авто-
матизиран, като при дизайн 
и конструиране на мебели в 
imos CAD CAM система или 
друга аналогична система 
свързана с iFurn, дизайнерът 
създава своето изделие, изби-
райки необходимите детайли 
като врати, дъна, гърбове 

и др. След това системата 
автоматично определя какъв 
мебелен обков да се използва 
спрямо избраните материали, 
дебелина на детайлите, фуга 
на фронтовете, застъпване 
на детайлите и др. характе-
ристики на конструкцията. 
Избраният мебелен обков се 
избира от локалната база 
от данни, с която произво-
дителят разполага в своята 
система. В случай че искаме 
да заработим с нов обков, 
който не сме използвали до 
момента, се свързваме към 
iFurn онлайн директно към 
системата. Това ни осигуря-
ва достъп до данни, които 
биват актуализирани непре-
къснато. Системата прове-
рява конструкцията ни в CAD 
CAM системата и ни предлага 
всички възможности за избор 
на обков.
ДАННИ ДИРЕКТНО ОТ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИТЕ
Много от водещите произво-
дители на обков и аксесоари 
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вече предлагат в своите 
онлайн каталози, сайтове 
и услуги, технически данни 
за изтегляне. Данните 
представляват монтажни 
схеми, ръководства, както и 
двуизмерни или триизмерни 
чертежи на обкова. Тези данни 
обаче не съдържат информа-
ция относно употребата на 
дадения артикул, а именно в 
кои конструкции може да се 
приложи дадения чертеж, кои 
други артикули и аксесоари 
са необходими за неговата 
употреба (например черте-
жът на пантата, не съдържа 
информация и чертеж за плас-
тина, тъй като дадена панта 
може да се използва в мно-
жество ситуации с различни 
пластини).
Данните, които производи-
телите на обков и аксесоари 
за мебелната индустрия пре-
доставят на iFurn са далеч 
по-богати на информация. Те 
съдържат всички параметри 
изброени в каталозите на 
производителите, а именно 
кога можем да използваме 
даден обков, с какво можем 
да комбинираме съответния 
артикул и др. Също така 
те предоставят данните 
за обработка на детайлите 
като пробиване, фрезоване, 
джобове и др. необходими 
операции при употребата на 
съответните артикули.
След оптимизация на данни-
те от производителите и 
публикуване в системата на 
iFurn, данните се добавят към 
облака с информация и при 
поискване от даден дизайнер 
за проверка на неговата кон-

струкция и подходящ обков в 
цялата система, те проверя-
ват параметрите и филтри-
рат единствено подходящите 
артикули.
НОРМИРАНИ, СОРТИРАНИ И ПОД-
РЕДЕНИ
Публикуваните данни в систе-
мата са безброй много запи-
си, които трябва да бъдат 
прецизно структурирани, за 
да можете да оперирате с 
тях автоматично. Т.е. при 
търсене на нови опции за 
панти за определена врата, 
системата проверява обков 
от тип панти, проверяват се 
и всички панти, които са под-
ходящи за материала, който 
използвате в актуалния про-
ект, след което се сканират 
всички възможни пластини 
за избраната от вас панта, 
отново съответствайки на 
свойствата на материалите 
и параметрите на конструк-
цията.
Основен плюс на системата 
е, че проверявате онлайн база 
от данни съдържаща данни на 
множество производители, не 
е необходимо да проверявате 
всеки сайт или хартиен ката-
лог на всеки производител, 
за да намерите правилното 
решение, просто оставете 
iFurn да го направи вместо 
вас.
При сканиране на обков и тър-
сене на подходящо решение, 
можете да филтрирате по 
производители, както и по 
класове обков – стандартно 
затваряне, плавно изтегляне/
прибиране, електрическо зад-
вижване и др. Всичко това 
е възможно благодарение на 

изчерпателната информа-
ция предоставена от всеки 
един производител, както и 
перфектната структура на 
данните.
НЕЗАБАВЕН ДОСТЪП И ПЪЛНА 
ТОЧНОСТ
Тъй като системата е онлайн, 
потребителите имат непре-
къснат достъп и могат да 
намерят подходящите реше-
ния за техните конструкции 
без да ангажират търговски 
представител на съответния 
доставчик.
Данните са директно предос-
тавени от производителите, 
допълнително обработени 
и оптимизирани от iFurn 
и непрекъснато обновява-
ни и използвани от всички 
потребители на системата 
в цял свят, по този начин 
се гарантира безупречност 
на данните и дизайнерите 
могат да са сигурни в тяхна-
та точност.
Освен предоставените техни-
чески данни и конструктивни 
чертежи, потребителите 
могат да се възползват от 
ръководства за монтаж и 
инсталация, както и видео 
презентации и демонстрации 
на продуктите.
ИНТЕГРИРАНА УСЛУГА ПО ДАННИ
Основен плюс на системата е 
пълната й интеграция с CAD 
CAM системи като imos CAD 
CAM. Т.е. вече не е необходимо 
да отваряте сайтовете на 
производителите и да търси-
те подходящите решения там. 
По време на дизайн процеса и 
конструирането на мебелите, 
можете да сканирате автома-
тично избрания обков.

Под сканиране имаме в 
предвид проверка по типове 
обков. Например в конструк-
цията си имате врата, която 
използва съединение „Панти“, 
това съединение автоматич-
но избира подходящата панта 
от базата ви от данни.
При сканиране на ситуацията 
на съединение можете да про-
верите кой конкретен обков 
се използва, да го смените 
с друг от съществуващата 
локално база от данни или да 
проверите за други възмож-
ности в iFurn.
Проверката става с натиска-
нето на iFurn бутона, който 
отваря системата в CAD 
CAM интерфейса и ви помага 
при избора на обков.
Тази интеграция улеснява про-
цеса и спестява техническо 
време на конструкторите и 
дизайнерите.
CLOUD ДОСТЪПНОСТ
В днешно време създаването 
на данни ангажира изклю-
чително много ресурси, но 
актуализацията на вече създа-
дените данни е дори още по-
сложен и трудоемък процес. 
Именно поради тази причина 
съхранението на огромни 
масиви от данни локално в 
системата за дизайн и проек-
тиране е безсмислено, когато 
можете да използвате онлайн 
предоставената информация.
Благодарение на cloud платфор-
мите потребителите винаги 
имат достъп до актуална 
информация, работят един-
ствено с необходимите им 
артикул и не е необходимо да 
изтеглят абсолютно всички 
чертежи и данни локално.  
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